ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
คาครองชีพประจําวัน

คุณสมบัติ
- เปนผูมีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาใน กทม. ตามทะเบียนบาน
เปนผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ที่ประสบปญหาความเดือดรอน ยากจน และไรที่พึ่งไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
- ไมเปนผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือไดรับเบี้ยความพิการแลว
เอกสารประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน

คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติ
- เปนผูมีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาใน กทม. ตามทะเบียนบาน
- ประสบปญหาความเดือดรอนยากจน และไรที่พึ่ง
เอกสารประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
3. ใบรับรองแพทย ตองระบุวาเปนโรคที่รักษาอยางตอเนื่อง

ทุนการศึกษา

คุณสมบัติ
- เปนผูมีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาใน กทม. ตามทะเบียนบาน
กําลังอยูระหวางการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงปริญญาตรี และมีหนังสือรับรองของสถานศึกษา
- อายุไมเกิน 25 ป บิดามารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองประสบภาวะอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ตองโทษจําคุก หรือพิการ ทุพพลภาพปวยทางรางกายหรือจิตใจ ประสบสาธารณภัย
หรือเหตุอื่นจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแกอัตภาพได
เอกสารประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
3. ใบรับรองการศึกษาของเด็ก ตองประทับตราของโรงเรียน (
ตองไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่สงเรื่อง
ขอรับความชวยเหลือ)

ทุนประกอบอาชีพ

คุณสมบัติ
- เปนผูมีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาใน กทม. ตามทะเบียนบาน

ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน ยากจน เพราะเหตุหัวหนาครอบครัวหรือผูหาเลี้ยงครอบครั
ตาย ว
ทอดทิ้ง สาบสูญ ตองโทษจําคุก หรือพิการ ทุพพลภาพ ปวยทางรางกาย หรือจิตใจ หรือเหตุอื่นจนไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแกอัตภาพได
เอกสารประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาสูติบัตร สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่จะนําทุนที่ไดไปประกอบอาชีพ (ระบุราคา สิ่งของที่จําเปนในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ )

เงินสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ ตามประเพณี

หลักเกณฑในการยื่นคําขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ ตามประเพณี
1. ผูสูงอายุที่ตายตองมีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
2.
ผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุรายนั้น ตๆองยื่นคําขอในทองทีที่ ่ผูสูงอายุมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในขณะถึงแกความตาย (กรณียื่นคําขอที่สํานักงานเขตบางกอกใหญ ตองมีทะเบียนบานอยูที่เขต
บางกอกใหญ) 3. การยื่นขอรับเงิน ตองยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกใบมรณบัตร
เอกสารประกอบ
1. ใบมรณบัตรของผูสูงอายุพรอมสําเนา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ (ผูจัดการศพ)
3.
สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับรองวา ผูยื่นคํา ขอเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
ซึ่งรับรองโดยบุคคลซึ่งมีอายุยี่สิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งรูเห็นการจัดการศพผูสูงอายุรายนั้น
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูสูงอายุ

การขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
กําหนดเปดรับจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกป โดยมีหลักเกณฑดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบานอยูในเขตบางกอกใหญ
๒. มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณข้นึ ไป
๓.
ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ ผูรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
รายไดประจํา
หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํ
ยกเวานผูพิการและผูปวยเอดส
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกรุงเทพมหานคร
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา
3.
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาสําหรับในกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงิน
ผานธนาคาร
4. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบ
(ในกรณียื่นคําขอขึ้นทะเบียนแทน)

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
ไดมีมติกําหนด ใหปรับการรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามเกณฑ อายุ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป ดังนี้
อายุ 60-69 ป จะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 600 บาท
อายุ 70-79 ป จะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 700 บาท
อายุ 80-89 ป จะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 800 บาท
อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1,000 บาท
ทั้งนี้ในการปรับเกณฑรับเงินใหเปนไปตามปงบประมาณในเดือนตุลาคมของทุกป ไมยึดหลักวัน เดือน ของ
ปเกิด
ผูสูงอายุ เพื่อสะดวกในการของบประมาณในแตละป

การขอรับเบี้ยความพิการ
กําหนดเปดรับลงทะเบียน
เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบานอยูในเขตบางกอกใหญ
2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ
3.
ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ ตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประกาศกําหนด
4. ในกรณีคนพิการเปนผูตองขังหรือจําคุกอยูในเรือนจํา ทัณ
ฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ
หรือเปนผูซึ่งถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนของ
กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตอผูบัญชาการเรือนจํา
ผูอํานวยการทัณฑสถาน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็และ
ก
เยาวชน หรือผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นแลวแตกรณี เพื่อนําสงเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของคนพิการตามกฎหมาย
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน ดังนี้
1.บัตรประจําตัวคนพิการพรอมสําเนา และรับรองความถูกตอง
2.ทะเบียนบานคนพิการพรอมสําเนา และรับรองความถูกตอง
3.สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการและรับรองความถูกตอง
(ในกรณีผูดูแลคนพิการเปนผูยื่น)
4.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการขอรับเงินผานธนาคาร)
ทั้งนี้ ผูพิการจะไดรับเบี้ยความพิการรายละ 500 บาทตอเดือน

ขั้นตอนการจัดตั้งชุมชน
การจัดตั้งชุมชนใหทําเปนประกาศกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. เหตุผลในการขอจัดตั้งชุมชน
2.
มีชื่อชุมชน ที่ตั้ง แผนที่แสดงขอบเขตของชุมชน และผังแสดงที่ตั้งของสิ่งปลูกสรางและบริเวณขางเคียงของชุมชน
3. จํานวนบานที่ประชาชนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ไมนอยกวา
100 หลัง

4. ขอมูลโครงสรางประชากรและรายละเอียดของประชาชนในชุมชน เชน ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ เปนตน
5. ขอมูลการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
6.
เจาบานหรือผูอาศัยที่เจาของบานมอบหมายที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชนจํานวนไมนอ3ยกว
ในา4
ของจํานวนบานในชุมชน เขาชื่อเสนอตอผูอํานวยการเขตแจงความประสงคขอจัดตั้งชุมชน
7. มีกลุมดานการพัฒนาชุมชนอยางนอย
3 กลุม เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยและกลุมทางสังคม
เปนตน และมีระยะเวลาจัดตั้งมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน โดยมีหลักฐานการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
8.
กรณีบริเวณสถานที่ตั้งชุมชนเปนพื้นที่ของบุคคลอื่น ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของกรรมสิ
ให ทธิ์
จัดตั้งเปนชุมชนได
9. สถานที่ตั้งชุมชนไมเปนที่สาธารณะ
10.ผูอํานวยการเขตเห็นสมควรจัดตั้งเปนชุมชนและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูลงนาม

